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(,Quin itinerari ens obliga a seguir el fil descabdellat per la
pregunta sobre quina es la imatge de la Bona representada en les obres
cinematografiques catalanes? En primer Iloc, segons hem apres dell
nostres precedents en el terreny de la critica i 1'analisi historica (Marc
Ferro, Georges Sadoul, Andre Bazin, Pierre Sorlin... ), qualsevol film,
contingui o no evocacid historica, es un document que ens permet
deduir moltes coses referents a les circumstancies historiques del
temps de la seva realitzacio. Les revelations aixi aconseguides, poden
al•ludir a condicionaments socials, politics o economics, pero tambe,
tal corn ens han ajudat a entendre i comprendre les obres de Jean
Mitry i Edgar Morin, els films en gtiest16 son les aparences visibles
d'un flux subterrani poblat pels fantasmes del nostre imaginar•i, que
mostren de totes les maneres possibles diversos aspectes del nostre
inconscient col•lectiu. Christian Metz ens descobria 1'entrellat de la
veritable estructura linguIstica cinematografica, i, per tant, la loca-
litzaci6 exacta del subjecte enunciador, i tambe els mecanismes de
construcci6 del significat del film, entes com a -text-. Des de principis
dels anys setanta el bagatge teorico-cinematografic s'ha vist enriquit
per l'aportacio d'un conjunt d'obres que, comencant per les de Claire
Johnston, Laura Mulvey, Teresa de Lauretiis, Annette Kuhn.... han
sintetitzat alguns dels treballs precedents en el terrenv de la critica
cinematografica, entrellacant-los amb els estudis feministes i sobre
genere desenvolupats en el camp de I'antropologia, la psicoani lisi, la
semiotica, 1'estetica i la historia. Noel Burch, per la seva banda, ens
aclaria tambe la genesi d'allo que haviem anomenat llengruatge
cinematogsrafic i que, amb la seva personal focalitzaci6, ens apareix
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rota aim nova llum, tot descObrint-lo coin an nrndc de representacio

convencionalment imposat per una pressi6 industrial i una tradicid

iconografica, espectacular i narrativa. Especialment amb aquestes

darreres aportacions hem compres el significat cinematografic de

moltes paraules com ara mirada, rroverisme, plaer i desig c'isual, pul-

sici esc6pica, fi'tixisme, localitzacio del sub.jecte, llenguatge sinrbolic...,

el•lipsi.
Amb tota aquesta carrega, ens preguntern que ens presenten, pero

tambe, i sobretot, que ens amaguen les imatges construides amb el

mitja cinematografic, amb el poder de l'omnipresencia de ]a mirada,

capac de situar-nos en qualsevol temps i en qualsevol indret. Una de

les absencies constants es la representacio del desig de la dona, que

tan sols apareix o s'indica a traves de la mirada masculina. El cos de

la dona es constitueix en objecte de desig, presencia passiva que

necessita la mirada de 1'altre per a transformar-se en subjecte.

Podriern dir que la representacio de la dona es el reflex dun ordre

simbolic patriarcal que invalida qualsevol desplacament que alteri la

imatge reproduida.
Evidentment, aquestes generalitats names es poden concretar en

l'analisi especifica dels textos fflmics, autentic treball de dessim-

bolitzacid, de deconstrucci6 de la mirada que els fa possibles. Pero

malgrat aixb, si considerern els arquetips que la industria de Hollywood

ha reglamentat i codificat, podem constatar una repeticid constant del

binomi innocencia/perversid, com a qualificatius definitor-is de la

dona, d'aquesta dona alhora temuda i desitjada, que to els seas

origens culturals en la contraposici6 entre Eva i ]a Verge.

Aquesta dualitat entre la por i el desig tambe angina un especial

tractarnent de la fragmentaci6 que protegeix el seu actor de I'amenaca

que constitueix la dona com a esser diferent. Volent eludir la diferencia,

s'utilitza el cos de la dona corn a objecte que amaga la mancanca. Pero

aquest mecanisme no assegura completament la desaparicid de la por,

ja que la seva simple presencia es la constatac16 de 1'absencia que

es pretenia eludir. La f'unc16 que exerceix la representacio de la do-

na es troba sotmesa a la l6gica del desig masculi, a l'economia del desig

de la mirada que la construeix. La dona queda definida com un no-

tenir, un no-ser en relaci6 amb alto que l'home cis i posseeix.

i,Quina pot set- la utilitat de practicar i plantejar una critica

cinematografica especfficament feminista? Intentarern ara contestar

aquesta pregunta passant per sobre de totes les opinions que han

pretes considerar aquesta practica com a innecessaria. Entenem que,

en 1'exercici critic del nostre pais, ]'us de l'adjectiu fi'nriuista continua

essent necessari perque, en general, no s'han assumit, ni tan cols

parcialment, alguns dels postulats, premisses, reflexions o objec-

tions, des del punt de vista del discurs o enunciacid hegembnica de
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I au^lioVIsual, qor ha aportat I'esIII elit It pensarncnt le mIIIIsla. I'er
tart, els plantejaments critics que la teoria feminista ha anat
desenvolupant no han estat incorporats a la critica ,,of icial,,, ni tan sols
en part. I, en el mateix ordre de coses, continua imposant-se Lin pesat
silenci sobre la implicacio d'aquesta critica en la pervivencia del
funcionament representational de l'ordre patriarcal i androcentric.
Una de les principals aportacions de la critica feminista -entesa corn
Lin variadissim repertori de propostes, intentions i vinculacions
ideoldgiques i metodoldgiques- es la constatacid de 1'existencia d'uns
models de representacio narratius, no neutres i concordants amb
1'esquema de categoritzacid plantejat en el si del patriarcat. Segons
aquests patrons, hi ha ones encarnacions del masculi, mdbils,
evolutives, amb un nivell de rendibilitat dramatica important i
d'amplia i controlada geografia d'accid. Paral•lelament, es ddna un
tinic estil de representacio del femeni corn a quelcom estatic, no
evolutiu, i d'alta passivitat dramatica. Aquests atributs de
representacio estan vinculats, es clar, a la practica cultural i, per tant..
comporta voluntat i opcionalitat, quan es refereixen at masculi, i, en
canvi, son considerats corn it naturals, es a dir, associats at desti corn
a quelcom consubstantial i inamovible, quan es tracta del femeni. Els
discurs dels mitjans audio-visuals (especialment del cinema classic i
la televisi(i) es presenta organitzat segons aquests esquemes represen-
tacionals.

Aixi, ens trobem que aquets atributs no generen nomes imatges,
rostres i narrations, sino que, interrelacionats, aconsegueixen
vertebrar amb tota naturalitat Lin mon logic, versemblant, viscut i
assimilat corn a mimetic del real. En l'artifici d'aquesta mimesi
s'omplen de sentit dramatic els conceptes de mobilitat i immobilitat,
d'evolucid i estatisme, d'activitat i passivitat. Fent un recorregut
analitic pels estereotips masculins al Ilargde Iahistdria de la produccid
cinematografica, ens trobem amb la constant que ells sempre poden
alterar el desti, transformar-lo, segons una voluntat individual o
col lectiva, expressada tambe en masculi. Conflrmacio i subratllada
del seu caritcter dramaticament actiu.

IE''s a dir, aquests arquetips tenen una serie de qualitats organitzades
narrat ivament i iconografica corna naturals i essentials en 1'existencia
dels homes protagonistes. Existencia Iligada, d'altra banda, al desig,
at desig que apareix corn a motor de qualsevol historia. Aquest desig,
que corn hem dit, fa seva la imatge de la dona corn a unica possibilitat
de satisfaccio, reafirmant-la en el seu paper estatic, sempre identic
manera d'evitar In por al desconegut) i, naturalment, dramaticament
passiu. En el domini del discurs, l'arquetip femeni es, doncs, el fetitxe
construct per a satisfaccio del desig masculi. Aixi, la codificacio dels
arquetips femenins ha treat Lines valoracions morals segons facilitin
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(t It() Ia satisfacciti Cie I'esnlentat desig motor. La /i.nrmr /arult gaga

generalment amb un sever castig la seva gosadia d'anomenar el seu

desig i reclamar ]a seva satisfaccio , mentre que la house wi/i' del mon

del western es visiblement gratificada per la seva insistencia a

mantenir el foe de la liar de la seva caseta en la praderia , la que pren

el revolver es diu Vienna i necessita Johnny Guitar per a posar en

ordre el seu desig. I, tot plegat , vestit de total naturalitat , de tota la

naturalitat que ens ofereix la vivencia delegada en 1'efimera, pero

contundent , existencia dels personatges de la pantalla.

.Cuando la gran luz se apague , aqui no quedara nada. Toda

existencia esta ligada a la luz , y por lo tanto , no existe realmente. Es

solo un juego de lutes, un fenomeno optico , como el cine I...I. Basta

girar el interruptor v. i,que queda ?, una pantalla oscura y agua turbia

que se allana rapidamente . Eso es todo .,,' Seguint aquesta descripcio,

la representacio , efectivament , desapareix ; pero hi ha quelcom que es

mante i que perdura quan la pantalla s'enfosqueix ; el regust de

1'experiencia visual , de la imitacio de la vida , un sabor que s'interioritza

vivencialment i que ajuda a remarcar significacions de la cultura

dominant . Aquesta , a traves dels sous mecanismes comunicatius, to

un objectiu , evident i alhora encobert ; mantenir i reforcar els

mecanismes que la discriminacio ofereix per al manteniment indiscu-

tible d ' un ordre patriarcal basat en una interessada divis16 sexual i de

genere pel que fa a les obligations publiques i privades . La vinculacio

abans esmentada entre feminitat i naturalesa , es, en gran mesura, ]a

gran loteria . Sobretot , perque aquesta associacio es considera indis-

cutible . Per tant, les interferencies en aquest estat de les coses son

considerades com a accions contranaturals , que condueixen al caos

sentimental i, per derivacio , a accions que no es poden assumir ni

consentir , i que, consequentment , son considerades com a inter-

ferencies.
La vinculacio de la dona a ]'ambit d'allb natural -vinculacio que

podria tenir tambe una interpretacio positiva , en la llnia de l'obra

d'Agnes Heller, per exemple-, en mans del discurs patriarcal, ha

estat utilitzada com a sinbnim d ' inferioritat , limitativa i, per tant, en

la base de la discriminacio que en tants terrenys ha viscut el col•lectiu

femenf. Ara corn ara , la incorporacio de la dona al mitja cinematografic

tc ja alguns noms propis . La majoria d'elles parteixen professional lilent

i personalment d'una relacio mes o menys estreta , segons els casos,

amb el moviment feminista . Aquest punt de partida moltes vegades

ha comportat que en les seves obres es reflectis el replantejament de

molts dels clixes transmesos per la cultura cinematografica dominant,

1. Christ'ph HEIN /'or tocor on tongo. Editorial Grijalbo. SA , Barcelona, 1991.
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<<il com Phan trobada. Han re^^i^at el terra de 1'hero^tzacio dell
personatges, la fetitxitzacio dell cossos, la dona com a umbra, i a
a 1'ombra, de la gran figura masculina, les dunes amagades en les
ei•lipsis, mes enlla dels marges del discurs.

Fn el nostre pais, el debat, ni en el terreny de la realitzacio ni en
el de la critica, no ha tingut, ni de bon tros, el mateix protagonisme.
A tall d'exemple: la primera publicacio especifica no ha aparegut fins
al 1991." Ni la creacio literaria ni la filmica han aconseguit aqui un
ritme de normalitat, ni tampoc, encara que ho sembli, la participaci^^
de les dunes en les tribunes publiques. En el panorama de la nostra
cinematografia hi ha imatges, representacions de dunes, personatges
amb mes o menys pregnancia, segons la qualitat interpretativa de les
actrius o segons les fonts literaries de que provenen. I ens centrem
nomes en aquestes dues possibilitats perque el que es evident es que
el que no hi ha es, ni grans personatges, a la manera dels films classics
-que conjuguen dins de la nor'ma la tradicib narrativa i les
potencialitats dramatiques de Pstar-.titi^,5tem, ni posades en escena que
s'endinsin per Gamins deferents, ni experimentals, llevat de molt
poques excepcions. Aixi doncs, tenim en el record la Colometa, perque
Merce Rodoreda va construir un personatge carregat de fibres i plc de
detalls psicologics; el mateix pot passar amb les protagonistes de les
adaptacions de Sulrhtd o La ^unti-ala^la, o les doncs provinents de les
novel•les de Juan Marse, o la Laura de Miquel Llor. Pero, el valor, la
intensitat, si n'hi ha, no prove dc: la creaci6 cinematografica, ni de la
direccio, ni de la interpretacio. En el Gas de les actrius, algw^c^s,
desenvolupades sovint mes en el teatre que en la pantalla. Pensem en
Rosa Maria Sarda, Muntsa Alcaniz, Assumpta Serna, Angels
Gonyalons, Vicky Pena... I, parlant d'excepcions, tambe signifiquem
el film de Cecilia Bartolomc,Anc^m-itos-en, I3m•bara!, pet que significa
d'abordar un terra relacionat amb la lluita d'una dona per la seva
llibc^rtat; I3uom boom, de Rosa Verges, pel que to de comedic reeixida
i d'elegancia a saber esquivar els llocs comuns del genere referents a
Pespectacularitzacio del cos femeni; Pobra de Josep Anton Salgot, pc r
la seva intensitat i creativitat a 1'hora d'enfocar un terra tan dificil
relacionat amb el terra de la maternitat, i..., para de comptar.
Veritables excepcions enmig d'un erm plc de personatges femenins
Lbpics que intenten, sense sortie-se'n, homologar-se en una estetica
estandarditzada isuperficial que busca mes la fotogenia facil que no
pas el treball de direccio i potenciar les capacitats dramatiques que
certament tenon mopes de les actrius catalanes.

2, A H 110 It C K I I IN C1 M' dc Millercs, F, "m tnlno^ , i ne, Ediciones Catedra, SA, Madrid, 1991.
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\I nuu de Li into rprctacio, ^I pruta uni^nw (lu Ic^

cinema catala molt poques vegades ha arribat a assolir el nivell de la

direcci6. Tambe, i encara, hem de parlar d'excepcions: 1'smentada

Cecilia Bartolome, Rosa Verges i Isabel Coixet. La situacio es doblement

dificil perque es tracta de superar dues barreres; la d'acces a una

professi6 en la qua] som minoria i la de treballar, si es que es vol

replantejar des d'una mirada de dona el treball cinematografic, sense

o amb molt pots precedents en el terreny de ]a creacio. Els punts de

referencia per a encarar ]a realitzacio cinematografica des de premisses

no dominades per la producci6 estandarditzada, vinguin d'homes o de

dones, son realment pocs. Pocs, perque l'obra cinematografica feme-

nina, igual que 1'experimental, es reduida, i tambe perque, la que tot

i aixf hi ha, esta poc difosa i mal distribuida.

Una dificultat afegida per a trobar normalitat en aquest terreny

es la Varga llista de dones oblidades per la historiografia. Res, o ben

poca cosa, se sap de Rosario Pi, ni d'Alice Guy, Germaine Dulac o Lois

Weber. L'ocu1tac16 d'aquests antecedents ha contribuit a dificultar la

incorporacio de la dona en el mitja, com a tecnica, perb, sobretot com

a autora. Sense els referents no hi ha memoria, nomes hi ha silenci,

i en aquest silenci es localitza la por a utilitzar una tradicib represen-

tative aliena, construida majoritariament, fins fa poc, des d'una

mirada masculina dominant.

Paral-lelament s'ha desenvolupat un debat sobre si pot existir un

llenguatge propiament femenf o, si mes no, mes adequat a les nostres

voluntats comunicatives. Actualment podem compartir experiencies

com a col•lectiu d'extraccio cultural i social similar al dels homes que

es dediquen al mateix ambit professional, pero es vulgui reconeixer o

no, la nostra experiencia de social1tzaci6 afectiva, professional,

vital o reproductora es diferent. i,Pot correspondre, aixo, a una forma

de representaci6 diferent del mon?, i,a una creacio de models de

representaci6 femenina tambe diferents? Per a respondre aquests

interrogants cal tenir la gosadia suficient per a obrir el pas a noun

projectes, tant d'homes com de dones; cal que des de la producci6

sofereixin possibilitats de crear en altres directions que no siguin les

mimetiques de la gran industria, que hi hagi espai per a una critica

plural i creativa, que es promoguin els estudis sobre aspectes obli-

dats o poc considerats, com el paper de les dones com a ajudants,

tecniques o especialistes, i tambe el de les dones presents en treballs

auxiliary relacionats amb la producci6, distribucio o exhibicio.
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